
  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  נסו לחשוב לאיזה דברים אתם זוכרים שהתורה נמשלה אליהם?

  

  

  

  

   

  

  

  

  המרכזי ובנים אבות לימוד מעמד

  בהם נמשלה שהתורה דברים, ו -ד כתות

תורתנו הקדושה נמשלה לדברים רבים. כל דבר שהתורה נמשלה אליו 
מלמד אותנו משהו על עניינה של התורה, על קדושתה או על דרך 

ים, בכל פסוק התורה נמשלה לפניכם פסוקים שונ לימודה וכדומה.
והסבירו בכל אחד מהפסוקים מה התורה נמשלה למשהו אחר. מיצאו לְ 

  את הפסוק.

ִים  אאאאישעיה נה, ישעיה נה, ישעיה נה, ישעיה נה,     ���� ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ   ���� הֹוי ּכָ
י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור  כגכגכגכג    משלי ו,משלי ו,משלי ו,משלי ו,   ����          ����    ּכִ

ֵאׁ֖ש ְנֻאם  ההההמשלי ט, משלי ט, משלי ט, משלי ט,     ���� י ּכָ ה ְדָבִר֛         ����    ה' -ֲה֨לֹוא ֹכ֧

ְרָיהּ   יחיחיחיח    כז,כז,כז,כז,    משלימשלימשלימשלי      ���� ֵאָנה ֹיאַכל ּפִ    ����ֹנֵצר ּתְ

ִים ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ             ....התורה נמשלה למיםהתורה נמשלה למיםהתורה נמשלה למיםהתורה נמשלה למים -  הֹוי ּכָ
        ראו במקורות הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה של התורה.ראו במקורות הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה של התורה.ראו במקורות הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה של התורה.ראו במקורות הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה של התורה.

  
 אבנים: שנאמר אבנים (דהיינו שוחקת) משחקת מטר מה לומר ?למטר תורה נמשלה א. ולמה

 ג) סימן האזינו פרשת תנחומא (מדרש האבן.  לב שחקתמ התורה אף, מים שחקו

האם אתם מכירים סיפור מחז"ל בו נעזר אחד התנאים במשל זה בכדי ללמוד להתגבר  �
  על קשייו בלימוד התורה?

זה רבי עקיבא. מה היה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו בן  –והוי שותה בצמא את דבריהם 
חת היה עומד על פי הבאר. אמר: "מי חקק אבן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום. פעם א

זו?" אמרו: "לא המים שתדיר נופלים עליה בכל יום?!" והיה רבי עקיבא מתמיה על זה. 
אמרו לו: "עקיבא אי אתה קורא 'אבנים שחקו מים'?" מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר 

ל את הקשה  ּסֵ ה כברזל, ע –בעצמו:  מה רך ּפִ ׁשָ ּקָ ל אחת כמה וכמה שיחקקו דברי תורה ׁשֶ
 את לבי שהוא בשר ודם! מיד חזר ללמוד תורה.    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 תורה דברי אף ,חנם אלו מה לך לומר ובמים באש במדבר תורה: נמשלה דברים ב. בשלשה

 (ילקוט שמעוני יתרו רמז רפו). .עולם באי לכל חנם

  חישבו האם לדבר זה ישנה נפקא מינה הלכה למעשה?  �

.) אומרת שאין לקחת שכר על לימוד תלמידים ולומדת זאת ממשה הגמרא בנדרים (לז
ה' בעת ההיא ללמד אתכם,  רבנו שלימד את כל ישראל בחינם: "דכתיב ואותי ציוה

וכתיב ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציוני ה'. מה אני בחינם אף אתם נמי 
  בחינם."

שנאמר ראה  ,סור ללמדה בשכרוכך פסק הרמב"ם (הלכות ת"ת א,ז): "תורה שבעל פה א
מה אני בחינם למדתי אף אתם  –לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציוני ה' אלוקי 

  וכן כשתלמדו לדורות בחינם כמו שלמדתם ממני"  ,בחינם למדתם ממני

על פי דברי שתי תשובות ענה המלמדים מקבלים כסף על עבודתם?  לפי זה כיצד היום �
  :קמןדל ה"הגהות מימוניות"

 "אבל שכר בטלה מותר ליקח כדאמרינן פרק בתרא דכתובות: מלמדי הלכות שחיטה
והלכות קמיצה לכהנים נוטלין שכרן מתרומת הלשכה... כתב הרא"ש אם אין לו במה 

  להתפרנס שרי אפילו אינו מתבטל כלל." 

 יעמוד לא כך םמי בלא העולם יעמוד שלא שכשם לך שתדע אלא ?במים התורה נמשלה ג. למה

 (פתרון תורה פרשת האזינו) תורה. בלא העולם

  העולם אינו יכול לעמוד רגע אחד בלא תורה. מדימוי התורה למים אנו לומדים ש

זה לשון רבי חיים מוולוז'ין, תלמיד הגר"א, בספרו "נפש החיים" (א,טז): "וכל חיותם וקיומם 
ישראל עוסקים בה... ואילו היה העולם של העולמות כולם הוא רק על ידי התורה הקדושה כש

מקצהו ועד קצהו פנוי אף רגע אחד מעסק והתבוננות בתורה הקדושה היו חוזרים כל 
  העולמות לתוהו ובוהו." 

מסופר על הרב קוק זצ"ל שבהיותו נער ישב ולמד עם חברותא בבית  המדרש בשעות הלילה. 
יהם באישון ליל והמשיכו ללמוד אט אט עזבו כל הלומדים את בית המדרש ונשארו רק שנ

  לאור הנר שדלק מעל הבימה. 

השעות עברו ועיניהם של הנערים כמעט ונעצמו. לפתע קם הרב קוק ואמר לחברו: "תאר לך, 
אולי בשעה זו אנחנו היחידים בעולם שעוסקים בתורה ובזכותנו העולם מתקיים. האם ייתכן 

  ולם כולו תלוי בנו!" שנמשיך ללמוד בחולשה, הרי יכול להיות שכל הע

  מיד נעמדו שני הנערים והמשיכו את לימודם בערנות ובהתלהבות כאילו אינם עייפים כלל.



  

  

  

  

  

  

  

  

  והוא ענין מליצה לומר הלא חכמת התורה היא נחמדת מאירת עינים וחוננת דעת 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

שהרי העולם התקיים  ,יש השואלים, שלכאורה רואים שהעולם יכול להתקיים ח"ו בלי תורה
   ורה?מאז שנברא ועד שאברהם אבינו החל ללמד ת -בתחילת בריאתו אלפיים שנה בלי תורה 

תשובה לדבר היא שהעולם יכול היה להתקיים באותו זמן רק מכח זה שהעולם היה אז בשלב 
שהוא הכין את הדרך לזמן שבו תהא תורה בעולם. אך ברגע שניתנה התורה שוב העולם לא 

  יוכל להתקיים אפילו לא רגע אחד בלא תורה.  

 מלמטה עולים ואינם למטה המלמעל יורדים הם שהמים כשם אלא, במים תורה נמשלה ד. למה

 (פתרון תורה פרשת האזינו). ושפלים ענוים עם אלא, הרוח גסי על תעמוד לא התורה כך, למעלה

  הסבר את המשל ואת הנמשל. �

מדוע התורה לא תתקיים אצל גסי הרוח? הרי לכאורה כמו שגסי הרוח יכולים ללמוד את שאר 
לים ללמוד את התורה בעל פה ולדעת אותה? החכמות כמתמטיקה והיסטוריה וכדו' כך הם יכו

  וכי בגלל שהם בעלי גאווה הם ידעו פחות?

התורה מיוחדת בכך שהיא חכמה אלוקית ומתחברת רק למי שמתאים לה. אם אדם הינו בעל 
גאוה אע"פ שיצליח להשכיל בכל החכמות האנושיות, בתורה האלוקית לא יראה הצלחה. יכול 

את דברי התורה, אך לא יזכה להבינה ולחדש בה דברים כראוי להיות שהוא ידע לדקלם יפה 
  לתלמיד חכם. החידושים בתורה אינם נובעים מחכמת בשר ודם אלא הינם מתנה אלוקית!

מיצאו דברים הקשורים לעניינו של מעמד מתן תורה, המלמדים אותנו כי אין התורה ניתנת  �
  אלא לבעלי מידת הענווה. 

"שהרי הקב"ה הניח כל הרים רה ניתנה במקום המבטא ענווה: במדרשי חז"ל מודגש שהתו
  וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני. והניח כל אילנות טובות והשרה שכינתו בסנה" (סוטה ה.)

  "אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם... ועניו. וכולן במשה." (נדרים לח.)

 התורה אף מים השקיני לקטן מלומר מתבייש הגדול אין מים מה ?למים תורה נמשלה למה ה.

 הלומד חכם הוא איזה - התנא מאמר וזה. הלכה או פרק למדני לקטן לומר מתבייש הגדול אין

 (פתרון תורה פרשת האזינו) .השכלתי מלמדי מכל שנאמר ,אדם מכל

  נסה לחשוב, מדוע בלימוד תורה אין הגדול מתבייש ללמוד מן הקטן? �
הקב"ה, כולנו שוים. ולכן מול  - ה, ולעומת נותן התורהמכיון שלעומת התורה הקדוש

  המטרה המרכזית של לימוד התורה כל גינוני הכבוד בטלים.
כשאדם לומד תורה בענוה הוא זוכה ללמוד ולחדש דברים אפילו מכח דבריהם של חבריו 

  ותלמידיו. דבר זה מצינו גם במשל אחר שנמשלה בו התורה (תענית ז.):
 ?עץ חיים היא למחזיקים בה :יצחק למה נמשלו דברי תורה כעץ שנאמראמר רב נחמן בר 

 .לומר לך מה עץ קטן מדליק את הגדול אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים
  .והיינו דאמר ר' חנינא הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי יותר מכולן

 יצד אדם זוכה ללמוד בזכות תלמידיו?ב. נסה לחשוב כ  הסבר את המשל והנמשל.א.  �



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ראו במקורות ראו במקורות ראו במקורות ראו במקורות     ––––התורה נמשלה לאור התורה נמשלה לאור התורה נמשלה לאור התורה נמשלה לאור     ----        ּכִ
        הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה של התורה.הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה של התורה.הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה של התורה.הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה של התורה.

  

, תורה במתן שבשמים לאביהן ישראל בין כסרסור] אלא[ היה שלא, רבינו משה אם א. ומה

 כמה אחת על עצמה בתורה העוסק, אליו לגשת יכולין אלישר היו שלא, פנים זוהר שכרו נטל

 יג) פרשה אליעזר רבי (משנת. הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים ר:אומ הוא וכן. וכמה

  נסו לחשוב מדוע פניהם של לומדי תורתנו הקדושה זוכים להיות מוארים באור מיוחד? �

שמח בחכמה האמיתית, בא מלב  דרים מט:) מסביר: "כי מאור הפניםבספר עץ יוסף (נ
שמתענג בו עד שמאיר גם פני הגוף. כי עיקרה (של הארת הפנים) הוא התענוג, וכל אדם 

  הסבירו את כוונתו.      במה שמתענג."

(תפארת ישראל פרק מ') כותב  : המהר"לנוסףעל פי דברי המהר"ל ניתן להסביר הסבר 
, אף על פי שהם עצמם שפניו של האדם שהם מקום הקדושה באדם, ששם שכלו ודיבורו

עשויים בשר "מקבלים אור וזיו בלתי גשמי" ולכן דוקא על פניו של האדם ניכרת הארת 
לימוד התורה. וכמו שמצינו בדברי המדרש בבראשית רבה (יא,ב) שקדושת השבת ניכרת 

ימות השבת, כמו "לא דומה אור פניו של אדם כל  –דוקא על פניו של האיש השומר אותה 
  בשבת". שהוא דומה

מי  –מובאים להלן שני סיפורים המלמדים עד כמה התורה גורמת להארת פני לומדיה  �
נינו מבין מהו ערכה של תורה וכמה פועלת קדושתה על האדם הלומד אותה, יכול שאי

לטעות ולחשוב שהארת פני הלומד נובעת ממאכליו המשובחים ומרוב עושרו. אך אדם 
מעוצם  תהתורה יודע שהארת הפנים של הלומדים נוצרופעולתה של  ההמבין את חשיבות

  קדושת התורה. 

ר' אבהו הלך לקיסרין וחזר משם ופניו מאירים, ראוהו התלמידים. עלו ואמרו לר' יוחנן: ר' 
אבהו מטמון מצא. אמר להם למה? אמרו לו: פניו מאירים. אמר להם: שמא תורה חדשה 

ה חדשה שמעת? אמר לו תוספתא ישנה. קרא שמע. עלה ר' יוחנן אצלו ואמר לו: ומה תור
  עליו: חכמת אדם תאיר פניו.

מין אחד ראה את ר' יהודה בר' אלעאי שהיו פניו צהובות. אמר אדם זה יש בו אחד 
משלושה דברים הללו: או שותה יין או מלוה בריבית או מגדל חזירים. שמע ר' יהודה בר' 

אין בי, לא מלוה בריבית אני ולא מגדל  , אחד מהםלעאי אמר תיפח רוחו של אותו האישא
חזירים ששניהם אסורים לישראל ולא שותה יין אני שאפילו כשאני שותה יין בליל פסח 

התורה היא  :אני חש בראשי מפסח עד עצרת. אמר לו: ולמה פניך צהובות? אמר לו
  .שנאמר חכמת אדם תאיר פניו. (ע"פ ירושלמי שבת ח,א) ,שמאירה פני



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תורה דברי כך, לעולם מאיר האור מה. באור נמשלה אומר: התורה סימאי בן מנחם' ב. ר

 אליעזר רבי (משנת .שיעור לו יש מצות ושכר, שיעור לו אין תורה ששכר. לעולם מגינין

 יג) פרשה

  בפסוק נמשלת התורה לאור והמצוה לנר. מה יותר מאיר האור או הנר?  �
  

  יעור, ושכר מצוות יש לו שיעור. מה הכוונה?במדרש נכתב ששכר תורה אין לו ש �

  את דברי המדרש: י הגמרא (סוטה כא.) והסבירו על פיהעיינו בדבר �

כי נר מצוה ותורה אור תלה הכתוב את המצוה בנר ואת  :את זו דרש רבי מנחם בר יוסי
מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה אף מצוה אינה  -את המצוה בנר לומר לך  .התורה באור

מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה  -ואת התורה באור לומר לך  ,גינה אלא לפי שעהמ
  .לעולם

  תורה?הנסו לחשוב מדוע המצוה פחות מאירה מ

  והסבירו מה ההבדל בין התורה למצוה?  עיינו בהמשך דברי הגמרא  �

משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה ומתיירא מן הקוצים ומן הפחתים ומן 
נזדמנה לו אבוקה של אור  .ואינו יודע באיזה דרך מהלך ,רקנים ומחיה רעה ומן הליסטיןהב

ואינו  ,ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים ועדיין מתיירא מחיה רעה ומן הליסטין -
ועדיין אינו  ,ניצל מחיה רעה ומן הליסטין -כיון שעלה עמוד השחר  .יודע באיזה דרך מהלך

   .ניצל מכולם -הגיע לפרשת דרכים  .ך מהלךיודע באיזה דר

על פי דברי הגמרא אנו רואים שהמצווה מכוונת את האדם איך להיות קשור ומחובר 
   –לקודש ולדבר ה' במקום ובזמן מסוים 

ע"י קיום המצוות כגון: מצוות תפילה וקריאת שמע, ציצית ותפילין וכדו'  ,במצוות עשה
ירות: כחילול שבת, איסורי עריות וכדו'. דבר זה נמשל ע"י ריחוק מעב ,ובמצוות לא תעשה

  בפסוק לנר שמאיר במקומו.

התורה  לעומת זאת מכוונת את דרכינו מראשית ועד אחרית. את חיי היחיד לכל אורך ימי 
ולכן העוסק בתורה נחשב כאיש  .ואת חיי עם ישראל כולו בכל הנהגותיו וענייניו ,חייו

י קץ וסוף. כאדם הנמצא במקום האור שאינו רואה את המחובר אל דבר ה' לתמיד. בל
  החושך כלל. 

  ולכן התורה מגינה על האדם לעולם בשונה מהמצוה שהינה מגינה לפי שעה.
  

  :ם דברי המדרש שמביא הסבר נוסף מדוע נמשלה התורה לאורעל פי זה יובנו ג

  נשא יד) יעשה. (מדרש רבה,  מה האדם את מאירה שהיא, אור התורה נקראת . למהג



ה ֵאׁ֖ש ְנֻאם ֲה֨לֹוא ֹכ֧ י ּכָ ראו במקורות ראו במקורות ראו במקורות ראו במקורות     ––––התורה נמשלה לאש התורה נמשלה לאש התורה נמשלה לאש התורה נמשלה לאש         ה' -ְדָבִר֛
        הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה של התורה.הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה של התורה.הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה של התורה.הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה של התורה.

        

 מן כי ראיתם אתם שנאמר ,השמים מן ניתנו תורה דברי כך השמים מן ניתנה אש מהא. 

  עמכם. דברתי השמים

  לעולם. חיים תורה דברי אף חימום ויצירה) לעולם (כגון בישול, חיים אש מהב. 

 בו עושה בה המשתמש כל תורה דברי כך, רושם בגופו עושה בה המשתמש כל אש מהג. 

   רושם.

 בדבורן ניכרים חכמים תלמידי כך, הבריות בין הן ניכרין בהן שעמלין אדם בני האש מהד. 

  תתקנא) רמז כההבר וזאת פרשת תורה שמעוני (ילקוט בשוק. ובעטיפתן ובהלוכן

התורה דומה לאש בכך שכשם שכל העובד באש כגון פחמי ופחח וכדומה ניכר עליו שעמלו 
  באש, כך גם תלמידי חכמים ניכר עליהם שהם עמלים בתורה הקדושה.

  
   לדעתכם איך ניכר על תלמידי החכמים שהם עסוקים בתורה? �

  כרים בו, מהו? באחת הגמרות שראינו קודם ראינו אופן שתלמידי החכמים ני
  

   בשוק? ובעטיפתן ובהלוכן בדבורןניכרין ת"ח מה הכונה שפה הכוונה למשהו אחר,  �
  

אדם שלומד תורה לשמה זוכה שבכל הליכותיו ניכרת יראת השמיים ודרכו המיוחדת בין 
  בעניינים שבין אדם למקום ובין בעניינים שבין אדם לחברו על פי הדרכתה של תורה.

  
  כיצד צריכה להיות הנהגת תלמידי החכמים: .הבאה (יומא פו.) עיינו בגמרא �

  
שיהא קורא ושונה ומשמש ת''ח ויהא  .ואהבת את ה' אלהיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך

מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו  .משאו ומתנו בנחת עם הבריות
לוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו פ ,אוי להם לבריות שלא למדו תורה ,שלמדו תורה

  .ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפארר: עליו הכתוב אומ ,כמה מתוקנים מעשיו
  

  יג): -וכך גם פסק הרמב"ם (הציטוט הינו חלק מהמובא בהלכות דעות ה,ז 
  

, ביותר קולו יגביה ולא, וכחיות כבהמות דבורו בשעת וצווח צועק יהא לא חכמים תלמיד
 ודן. הימנו נוחה רוחן שתהא כדי האדם כל לשלום ומקדים. הבריות כל עם בנחת דבורו אאל
 ורודף שלום אוהב. כלל בגנותו מספר ואינו חברו בשבח מספר. זכות לכף האדם כל את

.. מלבוש תלמיד .בהן וכיוצא שלום בדברי אלא יגרע ולא יוסיף ולא בדבורו ישנה ולא. שלום
ואסור לו שימצא בבגדו כתם או שמנונית... משאו ומתנו של תלמיד חכמים מלבוש נאה ונקי 

ר: עליו הכתוב אומ חכמים באמת ובאמונה... ואדם שעושה כל המעשים האלו וכיוצא בהן
  .ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר

  
מה הכונה שתלמידי חכמים ניכרין  -לאור דברי הרמב"ם הסבירו את דברי המדרש דלעיל  

  בשוק? ובעטיפתן ובהלוכן ןבדבור
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ְרָיהּ  ֵאָנה ֹיאַכל ּפִ ראו במקורות ראו במקורות ראו במקורות ראו במקורות     ––––התורה נמשלה לעץ תאנה התורה נמשלה לעץ תאנה התורה נמשלה לעץ תאנה התורה נמשלה לעץ תאנה     ----    ֹנֵצר ּתְ
        של התורה.של התורה.של התורה.של התורה.הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה הבאים מה מלמד אותנו משל זה על עניינה 

 
 ,כאחת נלקטים ,התמרה ,הגפן ,הזית :האילנות שרוב ?כתאנה תורה נמשלה . למהא

 מתלמדת שאינה לפי הרבה ולמחר מעט לומד היום ,התורה וכך .מעט מעט נלקטת והתאנה

   ט) סימן יב פרשה נשא פרשת רבה במדבר( .בשתים ולא בשנה לא

המדרש מביא כדוגמא לכך בזה אחר זה.  לתאנה שפירותיה עולים וצצים לימוד התורה נמשל
  שאדם זוכה לגדול בתורה אחר לימוד מעט מעט, שלב אחר שלב, את יהושע בן נון: 

 ומשרתו: דתימא כמה משה את שימש שהוא ביהושע מדבר' וגו פריה יאכל תאנה נוצר
 לש פרי פריה יאכל מהו תאנה נוצר נאמר עליו ..האוהל מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע
 ירשו שלא ליהושע אירע וכן ישורו שרים בי ימלוכו מלכים בי :שנאמר ושרות מלכות תורה
  .לנבואה זכה משה משרת שהיה לפי מקומו ירש יהושע אלא מקומו משה של בניו

  
שלימודנו הולך ונבנה קומה אחר קומה, , הזוכים לעסוק בתורה, גם אנומדברי המדרש נלמד 

ה מאוד ההתאמצות וההשתדלות ללמוד, לקלוט ולהבין את שלב אחר שלב. ובכל שלב חשוב
   כל אשר אנו מסוגלים לזכות לו בשלב זה.

 ת"בחומו (שו ישרף ממנו נזהר שאינו ומי, בחומו יתעדן ממנו המוזהר, שהאש מפניה. 

 .שסח) סימן החדשות א"הרשב
  

באש כתוב שהמוזהר ממנה יתעדן בחומה ומי שאינו נזהר ישרף בחומה. הסבירו את  �
  הדברים.

  רף ממנה? מהו הנמשל בעניין התורה איך אפשר להתעדן או להש
  

מהותי בלימוד התורה הוא להכיר את ערכם וכבודם של רבותינו המלמדים אותנו  עניין
. מי שאינו מכיר בערך רבו עלול ח"ו בסוף גם לזלזל בתורה עצמה ולכן אמרו חז"ל תורה

  (אבות ב,י) שכשם שהתורה עצמה הינה כאש גם תלמידי חכמים כאש:
 

, תכוה שלא בגחלתן זהיר והוי, חכמים של אּורן דכנג מתחמם הוי. .. אומר אליעזר רבי
 כגחלי דבריהם וכל, שרף לחישת ולחישתן, עקרב עקיצת ועקיצתן, שועל נשיכת שנשיכתן

  אש.

ללמוד, להאזין  - האש הזאת של תלמידי החכמים היא אש נפלאה שאנו מצווים להנות ממנה
אנו צריכים לדעת לכבד את הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים. אך יחד עם זה  –ולהקשיב 

תלמידי החכמים, להכיר בערכם ובערך תורתם שדבריהם יכולים גם להיות כגחלי אש 
  הגורמים כויה במקום שאינינו נוהגים בהם בכבוד הראוי. 



 

  בגמרא למדו מדמיון התורה לתאנה שנלקטת מעט מעט, לימוד אחר. מהו הלימוד? �
   

, תאנים בה מוצא בה ממשמש שאדם זמן כל זו תאנה מה? לתאנה תורה נמשלה למהב. 

  (עירובין נד.) .התורה כך

  

הלומד את התורה בכל נקודה ומקום שרק יפתח מיד ימצא  .מוד "יבש"לימוד התורה איננו לי
והלימוד יגרום לו לחדש חידושים ולהתחבר  חיבור וקשר לעוד ועוד מקומות נוספים בתורה.

  למעיין הגדול של תורתנו הקדושה.
  

   :והסבירו את דברי בן בג בג על פי פירושו של הרשב"ץמשנה באבות (ה,כב) עיינו ב �
  

   .בה דכולהבג אומר הפוך בה והפוך בה בן בג 
 כיצד פרק שאמרו וכמו. חדושים בה תמצא שעה ובכל, בה תמצא הכלש - בה דכולה

 בה ממשמש שאדם זמן כל זו תאנה מה? לתאנה תורה נמשלה למה: ]א נד ערובין[ מעברין
  (פירוש מגן אבות לרשב"ץ) .התורה כך, תאנים בה מוצא

  
  והפוך בה?מה מוסיפה הלשון הפוך בה 

  
בן בג בג מוסיף שלא רק שבכל מקום בתורה אדם ימצא חידושים. אלא אפילו באותו דבר 
עצמו שלמד אותו, אם יחזור עליו שוב יתחדשו לו דברים חדשים. זה ההבדל בין התורה 
לחכמות אחרות, שבחכמות אחרות אחרי שאדם למד אותן החזרה איננה מוסיפה שום דבר 

בכל חזרה וחזרה אדם נפגש עם קדושת התורה ולכן  ואילו בתורה ,ןאלא רק מוסיפה לזכרו
  לימודו נושא פירות וחידושים.

  

, גרעינים בהם יש תמרים, פסולת בהם יש הפירות כל אלא? לתאנה תורה נמשלה למה .ג
 דברי כך - לאכול יפה כולה תאנה אבל, קליפין בהם יש רמונים, חרצנים בהם יש ענבים
  ב) רמז יהושע שמעוני (ילקוט פסולת. בהם אין תורה

 

  מה הכוונה שדברי תורה אין בהם פסולת? �
  

ספר תורה שחסרה . שבה כל אות ומילה הינו חלק בלתי נפרד ממנה ,המייחד את התורה הוא
כל אות קדושה, כל מילה איננה מיותרת. ובכל מילה אנו בו אפילו רק אות אחת הוא פסול ! 

  ורה כולה. נפגשים עם הקדושה של הת
, כולנו יחד עוסקים בתורה ומגלים את קדושתה, אות אחת מהתורהככל אדם מישראל הינו 

השלמה עם כל אותיותיה, בעולם. אשרינו שזכינו להיות חלק מלגיונו של מלך מלכי המלכים! 
יהי רצון שנזכה להיות מלאים בתורה זאת אשר אין בה פסולת! יחד כולנו, אלו שבצפון, אלו 

 ם ואלו שבמרכז, נגדיל תורה ונאדיר! עד שנזכה שתמלא הארץ דעה את ה'!שבדרו


